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طَرر گیزد. در ٌّگبم  SEP AGسذوز: ّزگًَِ سَلیذ دٍثبرُ یب وذی ثزداری اس هحشَای ایي راٌّوب ثبیذ ثب هَافمز وشجی ووذبًی 

لغفب سَجِ داششِ ثبشیذ ن ایي، رغػلی ی هفیذ ثَدى ٍ طحز اعالػبر آى طَرر گزفشِ اعز.سْیِ ایي هغشٌذ ًْبیز دلز در سهیٌِ

 دّذ.، سضویٌی ثزای طحز هحشَیبر آى ًویSEP AGوِ ایي هغشٌذ ًیش هوىي اعز حبٍی اششجبّبسی ثبشذ. ووذبًی 

 روی وینذوز بر 2.4ی نسخه  SEP Sesamنصب 

 پیش نیازها

ایذ. ( ٍارد عیغشن شذُهذیزحمَق )یب وبرثزی ثب  1هذیز، لغفب اعویٌبى حبطل وٌیذ وِ ثب وبرثز SEP Sesamلجل اس شزٍع ثِ ًظت 

، وبرثز ٍارد شذُ ثِ عیغشن ثبیذ دارای حمَق ًیش Remote Desktop Connection (RDC)در طَرر دعشزعی اس راُ دٍر اس عزیك 

یب  والیٌز، 3دٍرعزٍر دعشگبُ ، عزٍر) SEP Sesamاس ًزم افشار  4ثِ هٌظَر ًظت یه یب چٌذ هَلفِ ثز رٍی عیغشن ثبشذ. هذیز

دریبفز وزد. لغفب  /http://download.sep.de/windowsسَاى آًزا اس آدرط ثبشذ وِ هی( ًیبس ثِ فبیل ًظت هی2ٍاعظ وبرثز

 .وٌیذهیی خَد را دریبفز اعویٌبى حبطل وٌیذ فبیل هشٌبعت ثب ًَع دزداسًذُ

را ًظت وٌیذ، ثبیذ  ٍاعظ وبرثزی ثبشذ( یب فمظ هَلفًِیش هی ٍاعظ وبرثزی عزٍر )وِ خَد، شبهل ِلظذ داریذ هَلف وِدر طَرسی

 Net.ی عزٍر، ثبشیذ. ّوچٌیي ثزای ًظت هَلفِیب جذیذسز را ًظت وزدُ 1.6ی ( ًغخJREِ) Java Runtime Environmentلجال 

Framework ًِیبس خبطی ٍجَد ًذارد.افشار، دیشّبی دیگز ًزمثبشذ. ثزای هَلفِهیثِ طَرر هَلشی هَرد ًیبس  2یب  3.5، 3ی ًغخ 

گیگبثبیز وبّش دیذا وٌذ ٍ یب اس  3.45سیز  ، ثِگیگبثبیز حبفظِ دارًذ، یب ثبیذ حبفظِ 3.45ثیشی وِ ثیششز اس  34ّبی ػبهلعیغشندر 

LTO (Linear Tape Open )ویلَثبیشی ثزای  62ّبی ِ ثالنث SEP Sesamایي هغبلِ ثذلیل ایٌىِ  ثیشی اعشفبدُ ًوَد. 62عیغشن ػبهل 

ّوچٌیي در ایي  ثٌَیغٌذ، ضزٍری اعز. 5درایَ ًَاررٍی  را ثزویلَثبیشی  34ّبی سَاًٌذ ثالنّب فمظ هیًیبس داششِ ٍلی ایي عیغشن

 دعشزعی دیذا وٌذ. 6لَدرسَاًذ ثِ راحشی ثِ ًوی SEP Sesamّب، عیغشن

-فزایٌذ ًظت ثب اعشفبدُ اس ثغشِاعز، ٍجَد دارد. در اداهِ،  SEP Sesamّبی ی هَلفِوِ شبهل یه یب ّوِ ی ًظت هخشلفعِ ثغشِ

 شَد.اعز، شزح دادُ هی SEP Sesamّبی ی ًظت عزٍر، وِ شبهل سوبهی هَلفِ
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 نصب

 DVDیب  CDای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ )ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی افشار، اثشذا ثبیذ ٍارد دَشِثِ هٌظَر ًظت ًزم

 ایذ، ثبشذ(. فزایٌذ ًظت را ثب دٍثبر ولیه ثز رٍی فبیل، شزٍع وٌیذ.ای وِ فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادٍُ یب دَشِ

را ثِ ػٌَاى  exeٍارد عیغشن شذُ ثبشیذ، ثبسّن ثبیذ فبیل  هذیزوبرثز ، حشی در طَرسی وِ ثب 7لغفب سَجِ داششِ ثبشیذ وِ در ٍیٌذٍس 

هَافمز وزدُ ٍ دٍثبرُ  7ی هجَسًبهِولیه وٌیذ، ثب سَافك Nextی ثؼذ اس اًشخبة سثبى ًظت، ثز رٍی دووِ ، اجزا وٌیذ.هذیزیه 

 ولیه وٌیذ. Nextی ثز رٍی دووِ

 

ّبی ثزًبهِ )شبهل ( ٍ دادbin  ٍskelُّبی ّبی ثزًبهِ )شبهل دَشِی ًظت ثزای فبیلشذُ، دَشِّوبًظَر وِ در شىل ثبال ًشبى دادُ

 Nextی ، وِ در طَرر ًظت عزٍر، ایي دَشِ هوىي اعز فضبی سیبدی را اشغبل وٌذ( را هشخض ٍ ثز رٍی دووvarِی دَشِ

 ولیه وٌیذ.

، ایي دٍرراُ دعشگبُ عزٍرثزای ًظت یه  خَاّیذ ًظت وٌیذ.یافشار را هحبال ثبیذ سظوین ثگیزیذ وِ وذاهیه اس چْبر هَلفِ ًزم

در  ًیش هَجَد دارد. والیٌزاًشخبة ، اهىبى ٍاعظ وبرثزرا ًیش اًشخبة، ٍ ثزای ًظت یه  ٍاعظ وبرثزاهىبى ٍجَد دارد وِ شوب 

 فزهبییذ:سَاًیذ اًشخبة وٌیذ، هشبّذُ هیشىل سیز، چْبر ٍیضگی را وِ هی

                                                                 
7 License Agreement 
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 .وٌیذ یهلو Nextی افشار، ثز رٍی دووِی هٌبعت ًزمهَلفِثؼذ اس اًشخبة 

 :سروری مولفه

در  ػبهل شوب ًظت شَد.ی ًظت ولیه وزدُ سب عزٍر ثز رٍی عیغشن، فمظ ثبیذ ثز رٍی دووSEP Sesamِدر طَرر ًظت عزٍر 

 ی دبیبى ولیه وٌیذ سب فزایٌذ ًظت، دبیبى یبثذ.اًشْب ًیش ثز رٍی دووِ
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 :کالینتو  واسط کاربر، دورراه دستگاه سرورهای مولفه

ًبم عزٍر ًجبیذ شبهل دلز وٌیذ وِ  ی ثؼذی ٍارد ًوبییذ.را در دٌجزُ SEP Sesamّبی دیگز، ثبیذ اعن عزٍر ثزای سوبهی هَلفِ

 ثبشذ. 8وزوشز سیزخظ

ًبم عزٍر عزٍر اعشفبدُ ًوَد. در هثبل ثبال،  IPسَاى ثجبی آى اس آدرط سَجِ داششِ ثبشیذ وِ حشوب ثبیذ ًبم عزٍر را ٍارد وٌیذ ٍ ًوی

 ولیه وٌیذ. Nextی ، لغفب ثز رٍی دووSEP Sesamِ. ثؼذ اس ٍارد وزدى ًبم عزٍر ثبشذهی ”informatix“ هب

ی شَد. ایي اعالػبر را هَرد سَجِ لزار دادُ ٍ ثز رٍی دووِی اعالػبر فبیزٍال، فمظ ثب ّذف اعالع رعبًی ًشبى دادُ هیطفحِ

OKی اًشخبثی شوب ًظت شَد.ی ًظت ولیه وزدُ سب هَلفِحبال فمظ ثبیذ ثز رٍی دووِ یه وٌیذ.ل، و 

 ی دبیبى ولیه وٌیذ سب فزایٌذ ًظت، دبیبى یبثذ.عزاًجبم ثز رٍی دووِ

 لینوکسبر روی  2.4ی نسخه SEP Sesamنصب 

 پیش نیازها

، ًیبس ثِ فبیل SEP Sesamی (. ثِ هٌظَر ًظت یه یب چٌذ هَلفrootِ، ٍارد عیغشن شَیذ )ًِ وبرثزی ثب حمَق rootثبیذ ثب وبرثز 

لغفب اعویٌبى حبطل وٌیذ فبیل هشٌبعت  دریبفز وزد. /http://download.sep.deسَاى آًزا اس آدرط ثبشذ وِ هیًظت ثزًبهِ هی

ثبشذ( یب ًیش هی ٍاعظ وبرثزی عزٍر )وِ خَد، شبهل در طَرسی وِ لظذ داریذ هَلفِ .وٌیذهیی خَد را دریبفز ًَع دزداسًذُثب 

ثبشیذ. یب جذیذسز را ًظت وزدُ 1.6ی ( ًغخJREِ) Java Runtime Environmentرا ًظت وٌیذ، ثبیذ لجال  ٍاعظ وبرثزی فمظ هَلفِ

 ثبشذ.ًیش لجال ًظت شذُ PostgreSQL، ثبیذ دیشبثیظ ثیشی 62ّبی ػبهلدر عیغشن

ّبی ثزای سَسیغّوچٌیي، ، فزاّن وزدُ اعز. RPMّبی ثغشِ، SEP(، SuSE  ٍRedHatّبی هشَْر لیٌَوظ )هثل ثزای اوثز سَسیغ

Debian ّبی لیٌَوظ، فبیلDEB ّبی هجشٌی ثز ثبشذ وِ ثز رٍی اوثز سَسیغهَجَد هیDebian  هبًٌذUbuntuشَد.، اجزا هی 

 ی نصب سروربسته

یب  CDای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ )ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی افشار، اثشذا ثبیذ ٍارد دَشًِزمعزٍر ثِ هٌظَر ًظت 

DVD ِایذ، ثبشذ(.ای وِ فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادٍُ یب دَش 

 اى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:سَ، هیRPMّبی ثزای ًظت فبیل

                                                                 
8 Underscore 
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rpm -Uvh sesam_srv<Version.OS.SystemTyp>.rpm 

 سَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:، هی deb.*ّبی ثزای ًظت فبیل

dpkg -i sesam-srv<Version.SystemTyp>.deb 

ثِ طَرر خَدوبر ثز رٍی عیغشن شوب ًظت  ٍاعظ وبرثزثبشذ، ًیش هی ٍاعظ وبرثز، شبهل  افشاری عزٍر ًزمثذلیل ایٌىِ هَلفِ

افشار ثِ طَرر خَدوبر ثؼذ اس ًظت ًزم ٍاعظ وبرثزخَاّذ شذ. در طَرسی وِ اهىبى اجزا در حبلز گزافیىی ٍجَد داششِ ثبشذ، 

 ثِ طَرر دعشی ًیش، اس دعشَر سیز اعشفبدُ وٌیذ: ٍاعظ وبرثزشَد. ثزای اجزای اجزا هی

/opt/sesam/bin/gui/sesam_gui 

 کالینتی نصب بسته

 CDای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ )ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی افشار، اثشذا ثبیذ ٍارد دَشًِزم والیٌزثِ هٌظَر ًظت 

شَر سیز سَاى اس دع، هیRPMّبی ثزای ًظت فبیل ایذ، ثبشذ(.ای وِ فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادٍُ یب دَشِ DVDیب 

 اعشفبدُ وزد:

rpm -Uvh sesam_cli<Version.OS.SystemTyp>.rpm 

 سَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:، هی deb.*ّبی ثزای ًظت فبیل

dpkg -i sesam-cli<Version.SystemTyp>.deb 

ثزای ثزلزاری ارسجبط ٍ دششیجبى گیزی اس آى را داششِ ثبشذ، ثبیذ  والیٌزی دعشزعی ثِ ، ثبیذ اجبسSEP Sesamُاس آًجب وِ عزٍر 

 ، اجزا وٌیذ:والیٌزدعشَر سیز را ثز رٍی 

/opt/sesam/bin/sesam/sm_setup set_client <SEP sesam Server Name> 

 واسط کاربری نصب بسته

ی ًظت عزٍر اس آًجب وِ ثغشِ ، ًظت وٌیذ.والیٌز یثغشِثِ ّوزاُ را ًظت وٌیذ یب آًزا  ٍاعظ وبرثزی سَاًیذ فمظ ثغشِشوب هی

SEP Sesam ٍاعظ وبرثزایي هَلفِ ثِ عَر خَدوبر ثز رٍی عزٍر ًظت خَاّذ شذ. ثِ هٌظَر ًظت ثبشذ، ًیش هی ٍاعظ وبرثز، شبهل 

ای وِ ٍ یب دَشِ DVDیب  CDز رٍی ای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ )ایي فبیل هوىي اعز ثافشار، اثشذا ثبیذ ٍارد دَشًِزم

 سَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:، هیRPMّبی ثزای ًظت فبیل ایذ، ثبشذ(.فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادُ

rpm -Uvh sesam_gui<Version.OS.SystemTyp>.rpm 

 سَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:، هی deb.*ّبی ثزای ًظت فبیل
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dpkg -i sesam-gui<Version.SystemTyp>.deb 

وٌذ. ایي لیٌه ثبیذ ثِ ، ایجبد هیٍاعظ وبرثزی ا، لیٌىی ثزای اجزroot، فزایٌذ ًظت ثز رٍی دعىشبح وبرثز KDE  ٍGnomeثزای 

 S <SEP sesam Server-، هزسجظ شَد. ثزای ایي هٌظَر، لغفب هشخظبر لیٌه را ثبس وزدُ ٍ دبراهشز SEP Sesamعزٍر هٌبعت 

Name> .را ثِ خظ دعشَر اضبفِ وٌیذ 

 SEP Sesamهای اولین گام –پیکربنذی 

ی سوبهی ػولىزدّب ٍ شَد. ثزای اعالػبر ثیششز درثبرُهخشظزا شزح دادُ هی SEP Sesamدر اداهِ، یه دیىزثٌذی هؼوَل 

 هزاجؼِ ًوبییذ. SEP Sesamی ٍیىی سَاًیذ ثِ راٌّوبی وبرثزی ٍ یب طفحِافشار، هیّبی ًزمدیىزثٌذی

 9گام اول: مکان

شَد. ثزای ایي هٌظَر ثبیذ ًبم ٍ دیىزثٌذی گیزی هیدششیجبى SEP Sesamّبیی سَعظ اثشذا ثبیذ سظوین ثگیزد وِ اس چِ عیغشن ػبهل

ّب ثزای هىبىسَاًیذ ًبم ٍ شزحی دلخَاُ هی Components -> Topologyغوز ، در لٍاعظ وبرثزّبی همظذ را ثذاًیذ. در عیغشن

عبخشِ ، ثز رٍی عزٍر LOCALفزع، هىبى شَد. ثِ طَرر دیش، ثبیذ ثِ یه هىبى هجشا اخشظبص دادُوالیٌزاًشخبة وٌیذ. ّز 

لغفب ًبم  یه وٌیذ.لو 11در ًَار ٍظیفِ New Locationی ثز رٍی دووِرفشِ ٍ  Components -> Topology. ثِ لغوز اعزشذُ

HOME ٍی را ٍارد وزدُ ٍ ثز رOK :ولیه وٌیذ. ثذیي سزسیت، سَدَلَصی شوب ثبیذ ثِ طَرر سیز ثبشذ 

 

                                                                 
9 Location 
10 Taskbar 
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 هاکالینتگام دوم: 

 رفشِ ٍ ثز رٍی Components -> Topology -> HOMEیذ، ثِ لغوز اِّب ثِ هىبًی وِ در ثخش لجل عبخشوالیٌزثزای اضبفِ وزدى 

New Client.شَد، ثبیذ یىی اس ثغشزّبی ٍیٌذٍس، یًَیىظ، چِ عیغشن ػبهلی اجزا هی والیٌزثغشِ ثِ ایٌىِ ثز رٍی  ، ولیه وٌیذ

VMS  ثبیذ ًبم وبهذیَسز در شجىِ ثَدُ ٍ روَرد هزثَط ثِ آى در  والیٌزرا اًشخبة وٌیذ. ًبم  ٍیزًزیبDNS  یبhosts-file  ٍجَد

درعز ثؼذ اس فشزدى (. xpد )ثِ عَر هثبل ٍیٌذٍس در ثغشز هزثَعِ، دلیمب هشخض شَ والیٌزػبهل در اداهِ ثبیذ عیغشن ثبشذ.ِ داشش

( ٍ qsbox1را اًشخبة وٌیذ. در ایي هثبل، هب یه ٍیٌذٍس ) Noظبّز خَاّذ شذ، لغفب  Task for new clientی ، دٌجزOKُی دووِ

 Task for new clientرا در  Noی ، گشیٌِوالیٌزاین. ثؼذ اس دیىزثٌذی ّز اضبفِ وزدُ HOME( ثِ هىبى talentixیه لیٌَوظ )

 اًشخبة وزدین.

 

 گیری: سخت افسار پشتیبانگام سوم

وزدُ ٍ اعالػبر آًْب را  چهگیزی هشظل، عخز افشارّبی دششیجبى ثِ هٌظَر یبفشيرا  SCSIثبط  SEP Sesamدر عی فزایٌذ ًظت، 

 Components -> Data Stores در لغوز  ّبی در دعشزط را Data Storeسَاًیذ شوب هی وٌذ.، ٍارد هیSEP Sesamدر دیشبثیظ 

در آًجب ًظت  SEP Sesamثز رٍی دبرسیشٌی وِ  ”Test-Store“ثِ ًبم  Data Storeثِ طَرر دیش فزع، یه  هشبّذُ فزهبییذ.

 وٌین.گیزی، اعشفبدُ هیدششیجبىثزای  Test-Storeدر اداهِ هب اس ّوبى  شَد.شذُ، ایجبد هی
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 گیری شود؟پشتیبان گام چهارم: از چه چیسی بایذ

. عذظ ثز رٍی ًوبییذ، اًشخبة گیزی وٌیذداریذ اس آى دششیجبىی را وِ لظذ والیٌش، هىبى ٍ عذظ Tasks -> by Client  در لغوز 

  گیزی ٍارد وٌیذ.دششیجبى یٍظیفِی ظبّز شذُ، شزحی ثزای یه اس ًَار ٍظیفِ ولیه وٌیذ. در دٌجزُ New backup taskی دووِ

 .ًوبییذاعشفبدُ  ٍظیفِشَد اس ًبهی هزسجظ ثب هحشَای وزوشز اًشخبة وٌیذ. سَطیِ هی 34سَاًیذ ثغَر دلخَاُ ٍ سب هیًیش را  یفٍِظًبم 

 گیزی خَاّذ شذ.ّبیی اعز وِ اس آًْب دششیجبىّب ٍ فبیلّب، دَشِ، شبهل درای11َگیزیهٌجغ دششیجبى

 این.گیزی ایجبد وزدُدششیجبى یٍظیفِ 13در ایي هثبل، هب هجوَػب 

  گیزی ثزای دششیجبى یٍظیفِیهSEP Sesam (SESAM_BACKUPُوِ ثغَر خَدوبر ایجبد شذ ،)اعز 

  ثزای ّز عیغشن ٍیٌذٍسی )14عیغشن ثْجَدیگیزی دششیجبى یٍظیفِیه ،qsbox1_system_recovery ،

informatix_system_recovery) 

  ّبی آى )سوبهی دادُ اس والیٌزی ّز ، ثزا13چیشگیزی ّوِدششیجبى یٍظیفِیهqsbox1_data_all ،talentix_data_all ،

informatix_data_allٌِی (. لغفب هغوئي شَیذ وِ گشیVSS  ایذ.ٍیٌذٍسی اًشخبة وزدُ والیٌزرا ثزای ّز 

  دششیجبى یٍظیفِیه( گیزی ثزای ّز دیشبثیظqsbox1_mssql_all ،talentix_ORACLE ،talentix_postgresall) 

  گیزی ثزای ّز هبشیي هجبسی )دششیجبى یٍظیفِیهqsbox1_SEP_Cloud_notus ،

qsbox1_SEP_Cloud_VMware_vCenter ،qsbox1_SEP_Cloud_Windows7) 

 
                                                                 

11 Backup Source 
12 System Recovery 
13 All 
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را اًشخبة  New Task Groupی ثٌذی وزد. لغفب گشیٌِگزٍُ Tasks -> by Groupsسَاى در هٌَی گیزی را هیّبی دششیجبىٍظیفِایي 

لزار  ایي گزٍُ درخَاّیذ گیزی را وِ هیّبی دششیجبىٍظیفِ،  Assign Tasks ٍ ثزای آى یه ًبم ٍارد وٌیذ. عذظ در عزثزي 

گیزی یه اس عوز چخ، اًشخبة ٍ ثب فشزدى جْز راعز، ثِ عوز راعز اضبفِ وٌیذ. در ایي هثبل، هب ثزای ّز ًَع دشیجبى، دّیذ

 ُ ایجبد شَد.گزٍ 5درًْبیز، این سب گزٍُ ایجبد وزدُ

 

 شود؟گیری میها پشتیبانچه زمانی از داده – 12بنذیگام پنجم: زمان

ّبی هٌغَة ثِ آًْب را ّبی دیىزثٌذی شذُ ٍ دادُثٌذیثزٍیذ. ایي دٌجزُ، ًوبیی اس سهبى Scheduling -> Schedulesلغفب ثِ لغوز 

 وٌین:ّبی سیز را سَطیِ هیثٌذیشَد. هب، سهبى، اس ایٌجب وٌشزل هیSEP Sesamّبی ثٌذیدّذ. سوبهی سهبىًوبیش هی

 ػبهل(، شزٍع اس عبػز ّبی شوب )ثذٍى درًظز گزفشي عیغشنی دادُ، دٍشٌجِ سب جوؼِ( ثزای ّوِوبّشیثٌذی )یه سهبى

 شت 8

 طجح 11ػبهل(، شزٍع اس عبػز شنّبی شوب )ثذٍى درًظز گزفشي عیغی دادُ، ّفشگی( ثزای ّوِوبهلثٌذی )یه سهبى 

 شت 9، رٍساًِ( ثزای عیغشن شوب، شزٍع اس عبػز وبهلثٌذی )یه سهبى 

 گیزی اس خَد ، رٍساًِ( ثزای دششیجبىوبهلثٌذی )یه سهبىSEP Sesam طجح 7، شزٍع اس عبػز 

 شت 11ّبی شوب، شزٍع اس عبػز ، رٍساًِ( ثزای سوبهی دیشبثیظوبهلثٌذی )یه سهبى 

                                                                 
14 Schedule 
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 شت 11ّبی هجبسی شوب، شزٍع اس عبػز ، رٍساًِ( ثزای سوبهی هبشیيوبهلثٌذی )ىیه سهب 

 

-Data-Diffثٌذی ٍارد وٌیذ. ثغَر هثبل ًبم  یه ًبم هؼٌبدار ثزای سهبى را اًشخبة وٌیذ.New -> New Schedule لغفب اس ًَار ٍظیفِ، 

Mo-Fr-2000 در اداهِ، اس لغوز ّفشگی، دٍشٌجِ سب  ، اًجبم خَاّذ شذ.8ّز شت عبػز  وبهلگیزی وِ یه دششیجبى، در طَرسی

 OKٍ عذظ ثز رٍی را ٍارد وزدُ  41:11در ایي هَرد عبػز وِ جوؼِ را اًشخبة وٌیذ. عزاًجبم ثبیذ سهبى شزٍع را ٍارد وٌیذ، 

ی ظبّز را اًشخبة وٌیذ. در دٌجزُ Immediate Startثٌذی، رٍی آى رایز ولیه وزدُ ٍ ولیه وٌیذ. ثزای یىجبر اجزا شذى سهبى

 گیزی آغبس شَد.ولیه وٌیذ سب دششیجبى OKفزع را اًشخبة ٍ ثز رٍی شذُ، اٍلَیز دیش

 شود؟گیری چگونه آغاز میپشتیبان – 15گیریگام ششم: رویذاد پشتیبان

ثزای ایجبد وٌین. این، اعشفبدُ هیل ایجبد وزدُی لجّبیی وِ در هزحلِثٌذیای، اس سهبىگیزی دٍرُثِ هٌظَر دیىزثٌذی یه دششیجبى

 SEP 16گیزی در سمَینثٌذی ایجبد وٌین. رٍیذادّبی دششیجبىگیزی ثزای ّز سهبىای، ثبیذ یه رٍیذاد دششیجبىیه اجزای دٍرُ

Sesam ِیلزار دادُ شذُ، ٍ ثِ ٍعیلSEPuler  گیزی، سهبىدششیبىشًَذ. ثزای ایجبد یه رٍیذاد هشخض اجزا هی یسهبًًمبط ، در-

ثٌذی در ایي هثبل ٍ در سهبى را اس ًَار ٍظیفِ اًشخبة وٌیذ. New -> New Backup Event ی ثٌذی ایجبد شذُ را اًشخبة ٍ گشیٌِ

Data-Diff-Mo-Fr-2000را  17، هخشى هذیبوبّشیگیزی را ، ًَع دششیجبىTEST-POOL  ٍُرا  ٍظیفٍِ گزDATA  وِ لجال ایجبد(

                                                                 
15 Backup Event 
16 Calendar 
17 Media Pool 
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در شىل ثؼذی، شوب عیغشن وبهال  ّب، سىزار وٌیذ.ثٌذیایي فزایٌذ را ثب سٌظیوبر هٌبعت ثزای سوبهی سهبى ًشخبة وٌیذ.این(، اوزدُ

 وٌیذ.ی هب را هشبّذُ هیدیىزثٌذی شذُ

 

عزاًجبم وٌذ. را در ًمبط سهبًی هشخض، اجزا هی 18گیزیثذیي سزسیت، هب یه عیغشن وبهال دیىزثٌذی شذُ دارین وِ ٍظبیف دششیجبى

 Scheduling -> Calendar Sheetّبیشبى را در هٌَی گیزیسَاًیذ اجزای طحیح دششیجبىگیزی، هیدظ اس اجزای رٍیذادّبی دششیجبى

 وٌشزل وٌیذ. Job State -> Backupsیب در هٌَی 

  

                                                                 
18 Backup Job 
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 واشگان

 Administrator: هذیز   

 All: چیشّوِ   

 Backup Event: گیزیرٍیذاد دششیجبى   

 Backup Job: گیزیٍظبیف دششیجبى   

 Backup Source: گیزیهٌجغ دششیجبى   

 Calendar: سمَین   

 Component: هَلفِ   

 GUI: وبرثز ٍاعظ   

 License Agreement: ی هجَسًبهِسَافك   

 Loader: لَدر   

 Location: هىبى   

 Media Pool: هخشى هذیب   

 Remote Device Server (RDS): دٍر دعشگبُ عزٍر   

 Schedule: ثٌذیسهبى   

 System Recovery: ثْجَدی عیغشن   

 Tape Drive: ًَار درایَ   

 Taskbar: ٍظیفِ ًَار   

 Underscore: سیزخظ   


